
UCHWAtA Nr XXIV/159/2016 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc p.o. Dyrektora Szkoly Podstawowej 

im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 

samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.l oraz art. 229 pkt 3 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. 

poz. 23 ze zm.), Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§1 

Uznaje za bezzasadn<t skarg~ wniesion~ 23 listopada 2016 roku przez Pani~ Agat~ P. 

na dzialalnosc p.o. Dyrektora Szkoly Podstawowej im. ks. M. K. Sarbiewskiego 

w Sarbiewie 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Przewodnicz~cemu Rady Gminy. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 



UZASADNIENIE 

do UCHWAlY NR XXIV/1S9/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc p.o. Dyrektora Szkoly Podstawowej 

im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie 

W dniu 23 listopada 2016 r. do Urz"du Gminy w Baboszewie wplyn"la skarga 

przekazana zgodnie z wlasciwosciq rzeczowq przez p.o. dyrektora Szkoly 

Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie na jego dzialalnosc. Skariqca 

zarzucila p.o. dyrektora podejmowanie wobec niej bliiej nie sprecyzowanych dzialan 

przez niq i innych nauczycieli oraz ich "przenoszenie" na jej c6rk~ - uczennicli tej 

szkoly. Skariqca za rzucila rawn iei niewlasciwe rozwiqzanie problemu dotyczqcego 

sytuacji z dni: 15-16 listopada br. Wawczas, jak opisala, zwracila si" do pedagoga 

szkolnego 0 wyjasnienie relacji mi"dzy dwiema uczennicami, w tym jej carkq oraz 

matkq drugiej dziewczynki. Skariqca zarzucila niewlasciwy sposab wyjasnienia 

zgtoszonego przez niq problemu oraz tOI ie ma to zty wptyw na zdrowie jej c6rki/ 

ktara podczas wyjasniania w gabinecie dyrektora rozplakala si". Skariqca zarzucila 

rawniei p.o. Dyrektora pomawienie jej osoby poprzez to ie posqdzila jq 0 naruszenie 

jej prywatnosci. W zwiqzku z brakiem sprecyzowania jakich obowiqzkaw nie 

dopelnila na leiycie p.o. Dyrektora a tym samym brakiem jednoznacznych zarzutaw, 

majqc na uwadze obowiqzujqce przepisy prawa, pismami z dn ia 7 grudnia br. 

wezwano zarawno skariqcq, jak i p.o. Dyrektora Szkoly do zloienia wyjasn ien w 

formie pisemnej lub ustnej podczas posiedzenia Komisji Stalych Rady Gminy w dniu 

16 grudnia 2016 0 godz. 9.00. Pisma zostaly dor"czone skariqcej w dniu 12 grudnia 

br., p.o. Dyrektora w dniu 09 grudn ia br. Skariqca nie zloiyla wyjasnieri, ani tei nie 

sprecyzowala zarzutaw wobec p.o. Dyrektora. Wyjasnienia zostaly zloione przez p.o. 

Dyrektora w dniu 16 grudnia br. podczas posiedzenia Komisji Statych Rady Gminy. Z 



jej wyjasnien wynika, ie wypetniajqe swoje obowiqzki, weielajqc sio: w rolo: mediatora 

probowata wyjasnie przedstawionq przez dzieei oraz ieh rodzieow sytuaejo:, dotyezqeq 

zaczepienia corki skarzqcej przez matk~ drugiej dziewczynki oraz poroinienia mi~dzy 

dzieemi. W tym eelu w gabinecie dyrektora zorganizowano spotkanie, w kt6rym 

uczestniczyty mamy dziewczynek (w tym skariqca), pedagog szkolny, p.o. dyrektora 

oraz jeszcze jedna nauczycielka z corkq (takie uczennicq tej szkoty, ktora miata bye 

swiadkiem zdarzenia). Petniqca obowiqzki dyrektora wyjasnita, ii wystuchano obie 

strony. Z relacji skariqcej wynikato, ie matka drugiej dziewczynki wypytywata corko: 

skariqcej dlaczego nie lubi jej corki. Natomiast matka drugiej dziewczynki 

oswiadczyta, ii taka sytuacja nigdy nie miata miejsca. Dzieci stwierdzity, ie ta ka 

sytuacja nie miata miejsca, a corka skariqcej sio: rozptakata. Z re lacji p.o. Dyrektora 

wynika, ii poinformowata rodzicow, ie Sq to mate dzieci, ktore czo:sto sio: ktoc'l ze 

sob'l, jak rowniei szybko zaiegnujq konflikty. Poinformowata rowniei, iz 0 

zaistniatym incydencie poinformowata niezwtocznie organ prowadz'lcy oraz organ 

nadzoru pedagogicznego. 

Naleiy zauwaiye, ie konflikty mio:dzy dzieemi w klasie S'l statym elementem iycia 

spotecznego uczni6w. Majq r6iny charakter i stopien nasilenia. R6ine Sq tei reakcj e 

zarowno dzieci jak i ich rodzicow podczas ich rozwi'lzywania. Sytuacja idea Ina to 

taka, w ktorej dzieci otwarcie mowi'l co czuj'l, bior'l odpowiedzialnose za swoje 

czyny, wychowawca z nimi na ten temat rozmawia i na drodze negocjacji rozwiC(zuje 

wszelkie problemy. Ewentualnie do akcji wkracza pedagog, przeprowadza 

odpowiednie zajo:cia i konflikt zostaje rozwiqzany. W tym przypadku do rozwiqzania 

konfliktu wtqczyli sio: rodzice. To dobre zjawisko, bo swiadczy 0 tym ii stuchajq swoich 

dzieci i zachowujq czujnose, ale pod warunkiem, ie nie reagujq przesadnie. Z relacji 

p.o.Dyrektora wynika, ie w rzeczywistosci nie ma iadnego konfliktu mio:dzy dzieemi, 

natomiast problem istnieje wsrod rodzicow, i to oni powinni go rozwiqzae. 

Wobec powyiszych ustalen w tym braku wyjasnien skariqcej brak jest podstaw 

formalno - prawnych do uznania skargi za zasadnq. 
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